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1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Revisorerna i Bodens kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoo-
pers i uppdrag att granska om kommunstyrelsen bedriver en tillfredsställande och än-
damålsenlig uppsikt gentemot kommunens bolag, styrelser och nämnder. Vår bedöm-
ning redovisas under respektive revisionsfråga nedan.

• På vilket sätt utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt mot nämnder/styrelsen
och de kommunala bolagen/stiftelsen?

Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt via krav på dokumenterad inrapportering
från nämnder och styrelse i form av delårsrapporter per april och augusti, årsredovis-
ning, budgetberedningar, bokslutsberedningar. Kravet på dokumenterad inrapportering
från bolagen/stiftelsen har i stort sett samma utformning som nämndernas förutom att
delårsrapport per april inte lämnas in. Delårsrapporterna är oftast behandlade av re-
spektive styrelse innan de skickas till kommunen. Kommunstyrelsen behandlar in-
komna rapporteringar och återkopplar skriftligt i frågor/åtgärdskrav där det bedöms
väsentligt.

• Finns fastlagda och dokumenterade rutiner och arbetsformer?
I kommunens strategiska plan finns rutiner och arbetsformer fastlagda och dokumente-
rade och dokumentet styr både nämnder/styrelse och bolag/stiftelse.

• Finns en kontinuerlig rapportering från bolagen, nämnderna och styrelsen angå-
ende ekonomi och verksamhet? Genomförs exempelvis riskbedömningar och risk-
analyser?

Ekonomi och verksamhet återrapporteras fortlöpande och ingår i den formella doku-
mentation som lämnas till kommunstyrelsen i form av delårsrapporter, årsredovisning,
budgetberedningar och bokslutsberedningar. Inför varje års arbete med den strategiska
planen genomför nämnderna/styrelsen omvärldsanalys med riskbedömning som redo-
visas för kommunstyrelsen i samband med budgetberedning. De kommunala bola-
gen/stiftelsen arbetar fortlöpande med riskanalyser av verksamheten och i samband
med budgetberedning redovisas omvärldsbedömningarna för kommunstyrelsen.

• Är bolagsordningar, ägardirektiv och avkastningskrav aktuella och relevanta ut-
ifrån dagens situation? Är de fastställda av kommunfullmäktige?

En översyn pågår inom Bodens kommun avseende aktuella bolagsordningar, ägardi-
rektiv och avkastningskrav. De punkter i nuvarande utformning som är inaktuella finns
det förslag på ändringar av i de kommande styrdokumenten. Samtliga bolagsordning-
ar, ägardirektiv och avkastningskrav är fastställda av kommunfullmäktige.
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• Hur får kommunövergripande beslut genomslag även i företagen?
Kommunövergripande beslut gäller även de kommunala bolagen samt kommunens
stiftelse efter att beslut tagits vid årsstämma respektive i stiftelsens styrelse. Flera
kommunövergripande policydokument har inte hanterats på avsett sätt i bolagen. När
den nya företagspolicyn antagits planerar kommunen att förbättra arbetet så att kom-
mande policydokument blir korrekt behandlade i bolagen.

• Hur rapporterar kommunstyrelsen resultatet av sin uppsiktsplikt till kommunfull-
mäktige?

Nämnder, styrelse, bolag och stiftelse avrapporterar till kommunstyrelsen som i sin tur
rapporterar vidare till kommunfullmäktige via det formella kravet på dokumentation
som är fastlagd i den strategiska planen. Våra intervjuer visar entydigt att såväl
nämndsföreträdare som bolagsföreträdare är nöjda med de kontakter man har med fö-
reträdare för kommunstyrelsen. Kontakterna sker både formellt och informellt.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder,
styrelse och bolag i allt väsentligt är ändamålsenlig. För att utveckla kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt rekommenderar vi följande;

• Nämndernas månadsrapportering av ekonomiskt utfall är frivillig och endast
vissa nämnders resultat kommer till kommunstyrelsens kännedom. En enhetlig
hantering av samtliga nämnder inrapportering skapar tydligare ekonomistyr-
ning. Vi föreslår därför att kommunen tydligt fastställer frekvensen för när
nämndernas ekonomiska uppföljning ska delges kommunstyrelsen.

• Att utveckla uppsiktsplikten och informationen inom kommunstyrelsen så att
samtliga ledamöter upplever en mer jämlik information. Kommunen bör tydli-
gare reglera moderbolagets rapportering av sin uppföljning av dotterbolagens
verksamhet och ekonomi till kommunstyrelsen.

• Bodens Kommunföretag AB:s styrelseordförande och stämmoombud är samma
fysiska person och innebörden av detta blir att styrelseordförande beviljar sig
själv ansvarsfrihet. Förfarandet är förenligt med Aktiebolagslagen men efter-
som verksamheten är av kommunal art bör ett alternativt förfaringssätt övervä-
gas.

• Att respektive bolagsstyrelse behandlar delårsrapporterna innan återrapporte-
ring sker till kommunstyrelsen. Då blir styrelsens ansvar för ekonomiskt och
verksamhetsmässigt utfall tydligt.

• Enligt stadgarna § 13 i Stiftelsen Bodenbo fastställer styrelsen själv sina leda-
möters arvoden. Kommunen bör överväga alternativa sätt att fastställa arvoden
samt ändra stadgarna § 13 för stiftelsen Bodenbo i enlighet med detta. Ett sätt
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kan vara att införa en allmän arvodeskommitté som fastställer samtliga arvoden
för styrelseuppdrag inom nämnder/styrelse, bolags/stiftelse.

• Ett sätt att ytterligare utveckla styrningen av de kommunala bolagen kan vara
att fullmäktige i kommunens årsredovisning/ eller särskild bolagsstyrningsrap-
port lämnar väsentlig information enligt Sveriges kommuner och landstings
modell i skriften ’Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag’
Ett annat sätt att utveckla styrningen kan vara att inrätta en särskild bolagsdag
som genomförs en gång per år.
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2 Inledning

2.1 Bakgrund

Granskningen har tillkommit som ett resultat av revisorernas risk och väsentlighetsbe-
dömning. Bland kommunstyrelsens övergripande uppgifter ingår att ha uppsikt över
den verksamhet som bedrivs inom nämnderna och de kommunala företagen (Kommu-
nallagen 6 kap 1§). Uppsiktsregeln gäller även de delägda bolagen. Kommunstyrelsen
har således en skyldighet att utöva löpande tillsyn och styrelsen bestämmer formerna
för hur tillsynen skall gå till.

2.2 Uppdrag och syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en tillfredsstäl-
lande och ändamålsenlig uppsikt gentemot kommunens bolag, styrelse och nämnder.

I granskningen ingår följande revisionsfrågor:

• På vilket sätt utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt mot nämnder och styrel-
sen?

• På vilket sätt utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över de kommunala före-
tagen?

• Finns fastlagda och dokumenterade rutiner och arbetsformer?
• Finns en kontinuerlig rapportering från bolagen, nämnderna och styrelsen angåen-

de ekonomi och verksamhet? Genomförs exempelvis riskbedömningar och risk-
analyser?

• Är bolagsordningar, ägardirektiv och avkastningskrav aktuella och relevanta ut-
ifrån dagens situation? Är de fastställda av kommunfullmäktige?

• Hur får kommunövergripande beslut genomslag även i företagen?
• Hur rapporterar kommunstyrelsen resultatet av sin uppsiktsplikt till kommunfull-

mäktige?

2.3 Avgränsning och metod

Granskningen avser kommunstyrelsen i dess roll som koncernledning för den samlade
kommunala verksamheten.

Vi har intervjuat företrädare för kommunstyrelsen, kommunens ekonomichef, förvalt-
ningschefer och ordförande från nämnder, VD:ar och styrelseordförande från kommu-
nens bolag och stiftelse. Vi har tagit del av aktuella styrdokument inom Bodens kom-
mun.
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3 Granskningsresultat

3.1 Styrning i Bodens kommun

Bodens kommun har en styrmodell som betonar att helhet ska råda genom balans mel-
lan delarna ekonomi, medarbetare/arbetssätt, kommunmedborgare/kund samt utveck-
ling.

Kommunen arbetar efter en, av kommunfullmäktige fastställd, strategisk plan som om-
fattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige beslutar här om mål, resurser och
planeringsförutsättningar för nämnderna. Inriktning och uppdrag för kommunens bo-
lag och stiftelse finns också inskrivna i den strategiska planen. Beslutet i kommun-
fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med ut-
gångspunkt från den strategiska planen arbetar nämnderna fram förslag till verksam-
hetsplaner, där nämnderna konkretiserar de kommunövergripande strategierna och må-
len för verksamheten.

Den strategiska planen och verksamhetsplanerna följs upp och avrapporteras till kom-
munstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljningen sker löpande under året i årsre-
dovisning och två delårsrapporter. Mellan delårsrapporterna ansvarar respektive för-
valtningschef för att till nämnd och ekonomichef skriftligt rapportera större föränd-
ringar av måluppfyllelse och ekonomi jämfört med budget eller föregående prognos.
Nämnderna ska utarbeta och besluta om egna uppföljningssystem, där nämnden beslu-
tar om omfattning och innehåll. Vid befarade negativa avvikelser ska nämnderna alltid
besluta om åtgärder.

Kommunens bolag och stiftelse styrs via företagspolicy, ägardirektiv samt bolagsord-
ning/stiftelsestadgar. Ägarstyrningen reglerar samverkan mellan kommunen och de
kommunala bolagen/stiftelsen och de av fullmäktige fastställda policydokumenten i
väsentliga delar ska tillämpas av de kommunala bolagen/stiftelsen. Uppföljning av fö-
retagens verksamhet och ekonomi skall ske vid årsbokslut samt vid i samband med
kommunens delårsbokslut per augusti. Utöver detta ska företagen löpande rapportera
till kommunstyrelsen sin ekonomiska situation, större händelser eller då läget påkallar.

3.2 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen kap 6 § 1 ska kommunstyrelsen leda och samordna förvalt-
ningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksam-
het. Styrelsen ska också ha uppsikt över vården av kommunala angelägenheter som
överlämnats till bolag, föreningar och stiftelser. I förarbeten till kommunallagen beto-
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nas att kommunstyrelsen inte kan utöva sin uppsiktsplikt enbart genom att ledamöter
är representerade i kommunens bolagsstyrelser eller nämnder. Kommunstyrelsen har
en skyldighet att utöva uppsiktsplikten på ett tydligt sätt.

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen gett kommunstyrelsen i uppdrag att
fortsätta arbetet med att;

• samordna det systematiska kvalitetsarbetet
• utveckla ekonomistyrningen och uppföljningen

Kommunstyrelsen följer upp och avrapporterar fortlöpande sin uppsiktsplikt över
nämnder och bolag till fullmäktige via delårsrapporter och årsbokslut. Därutöver lyfts
ärenden till kommunfullmäktige som är av principiell karaktär eller annars av större
vikt. Vi noterar att de formella rapporterna behandlas i föreskriven ordning av kom-
munstyrelse och fullmäktige.

Kommunstyrelsen är representerad i samtliga bolagsstyrelser och i de flesta nämnder. I
intervjuer framkommer det att de ledamöter i kommunstyrelsen som inte har uppdrag i
nämnder eller bolagsstyrelser upplever en viss informationsbrist inför styrelsens ut-
övande av uppsiktsplikten. Exempel på ett sådant område är kommunstyrelsens infor-
mation i samband med Stiftelsen Bodenbos bolagsbildning.

3.2.1 Nämnder och styrelse

Enligt våra intervjuer utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt genom att ta del av
nämndernas uppföljningar i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Därut-
över avrapporterar några av de större nämnderna på eget initiativ även månadsvis eko-
nomiskt utfall till kommunens ekonomichef. Merparten av nämnderna godkänner eko-
nomirapporten före den översänds till kommunstyrelsen. Ekonomichefen skriver varje
månad en finansrapport till kommunstyrelsen och där biläggs nämndsrapporterna. Vid
större negativa avvikelser av ekonomisk karaktär återkopplar kommunstyrelsen skrift-
ligt till berörd nämnd med krav på åtgärder. I våra intervjuer framkommer att kom-
munstyrelsen tydligt markerar mot nämnderna vikten av att hålla tilldelad budgetram.
Samtliga nämnder ger bilden av ett väl fungerande samarbete med många informella
kontakter och tydliga ansvarsgränser mellan kommunstyrelse och facknämnd.

Förvaltningscheferna har formella träffar varje månad. Träffarna leds av kommunche-
fen och där diskuteras och informeras större kommunövergripande frågor inför kom-
munstyrelsens sammanträden. Motsvarande forum för nämndsordförande finns inte
inom kommunen. Några av de intervjuade nämndsordförande lyfter fram önskemål
om utveckling av ett sådant forum. Efter våra intervjuer har ett sådant forum bildats
och ett första möte ska hållas under februari månad.
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I kommunen finns ett informellt samrådsorgan mellan Barn- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden och Näringslivsstyrelsen, den s k 4-
nämnden, avseende ungdomsfrågor. Samtliga inblandade nämnder betonar att detta
samarbete är bra och att det bidragit till bredare perspektiv och förbättrade arbetssätt.
Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens presidium samverkar därutöver
kring andra gemensamma frågor.

Inför varje års arbete med den strategiska planen genomför nämnderna omvärldsanalys
med riskbedömning som redovisas för kommunstyrelsen i samband med budgetbered-
ning.

Nämnderna lyfter fram några förbättringsområden som ligger under kommunstyrel-
sens ansvar;

• förbättrade uppföljnings- och utvärderingsverktyg
• bättre ekonomi- och personalsystem
• förbättrade policydokument inom personalområdet avseende t ex avveck-

ling/omplacering av personal. Nämnderna utvecklar i viss mån egna styrdoku-
ment i brist på kommungemensamma policydokument

3.2.2 Kommunala bolag och stiftelse

Kommunens bolag och stiftelse har enligt den strategiska planen för 2007 – 2009 i
uppdrag att utforma en aktuell miljöpolicy under 2007. Detta uppdrag är slutfört för
samtliga bolag/stiftelse och rapporterat till kommunfullmäktige.

Bolagens budgetar delges kommunstyrelsen i början av kalenderåret. Bolagens budge-
tar för år 2008 delgavs KS i § 21- 2008. I detta avseende har man för avsikt att föränd-
ra tidpunkterna för budgetinformationen och man kommer att hantera detta på samma
sätt som man behandlar nämndernas verksamhetsplaner.

Bolagen är inlemmade i kommunens delårsrapport per augusti. Ekonomikontoret har
för avsikt att även ta in bolagens redovisningar i april månads delårsrapport, vilket vi
bedömer som ändamålsenligt och det stärker ytterligare tillsynen av de kommunala
bolagen och stiftelsen.

Förutom dessa rapporter har moderbolaget Bodens Kommunföretag AB en löpande
tillsyn av dotterbolagen. Moderbolaget har inget formellt uppdrag att vidarerapportera
den löpande tillsynen till kommunstyrelsen men bolaget ett uppdrag att vidarerappor-
tera eventuella större avvikelser till kommunstyrelsen i de fall sådana förekommer.
Finns anledning att starkare reglera moderbolagets rapportering av sin uppföljning av
dotterbolagens verksamhet och ekonomi till kommunstyrelsen?
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Enligt våra intervjuer arbetar de kommunala bolagen fortlöpande med riskanalyser av
verksamheten. Intresseorganisationer och branschorganisationer bistår de flesta bola-
gen med underlag inför omvärldsbevakning. I samband med budgetberedning redovi-
sar bolagen/stiftelsen sina omvärldsbedömningar för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens budgetberedning har årligen möten med nämnderna i den så kalla-
de planeringsberedningen. Bolagen har markerat sitt intresse att delta i planeringsbe-
redningen och de kommer att delta i årets arbete.

Enligt våra intervjuer utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt genom att ta del av
bolagens och stiftelsens uppföljningar i samband med delårsrapporter och årsredovis-
ning. Delårsrapporterna är oftast behandlade av respektive styrelse innan de skickas
till kommunen. VD-rapporter lämnas till ekonomikontoret efter varje styrelsesamman-
träde. Därutöver avrapporterar bolagens/stiftelsen till kommunstyrelsen i frågor av
större vikt eller principiell karaktär. I nuvarande företagspolicy/ägardirektiv finns ing-
en definition på vad som menas med större vikt/ principiell karaktär men i förslaget till
ny företagspolicy är detta tydliggjort. I den sista satsen har kommunen uttalat att bola-
gen skall se till att fullmäktige får ta ställning till övriga frågor som bedöms vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ett sätt att definiera denna fråga kan vara att bolagen åläggs att följa följande formule-
ring.” Bolagen skall löpande samråda med fullmäktige innan planer och åtgärder vid-
tas som ekonomiskt direkt eller indirekt kan påverka ägaren eller på annat sätt förut-
sätter ekonomiskt engagemang från ägarens sida.”

Kommunstyrelsen har ingen formell återkoppling till bolagen/stiftelsen. Kontakter
sker framför allt på informell väg och de intervjuade beskriver sig ha en god dialog
med kommunledningen.

Det finns inga formella VD-träffar eller ordförandeträffar inom bolagssfären. Ingen av
de intervjuade uttrycker heller något sådant behov. Händelsebaserade kontakter med
andra kommunföretag, nämnder och externa aktörer sker fortlöpande.

Kommunstyrelsen har på sina sammanträden en punkt där varje bolag/stiftelse på eget
initiativ kan informera om aktuella frågor. Enligt intervjuerna sker detta dock i liten
utsträckning.

Kommunfullmäktige har under december 2007 behandlat frågan om bildande av två
bolag under Stiftelsen Bodenbo. Bolagsbildningen var redan genomförd innan full-
mäktige fattat det slutgiltiga beslutet att godkänna bolagsbildningen. I kommunallagen
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3 kap 17 § regleras de villkor som gäller om en kommun överlämnar vården av en
kommunal angelägenhet till ett aktiebolag eller stiftelse. Vi har informerats om att
kommunallagens 3 kap 17 § inte gäller när det är fråga om att en stiftelse bildar dot-
terbolag. Då kommunens finansiella ansvar för stiftelsen är uttalat innebär detta även
att kommunen har ett finansiellt ansvar för de dotterbolag som stiftelsen bildar. En till-
lämpning av kommunallagen 3 kap 17 § i detta avseende hade, enligt vår bedömning,
gett en förbättrad insyn i bolagsbildandet.

Kommunens uppföljnings och planeringssystem är under omarbetande och vi har note-
rat att de ambitioner och de dokument som presenterats för oss är ändamålsenliga.

3.3 Bolagsordningar och ägardirektiv

Bodens kommun har påbörjat en översyn av kommunens bolagsordningar och ägardi-
rektiv. Översynen är ute på remiss och arbetet beräknas vara klart under våren 2008.

Befintliga bolagsordningar för Boden Energi AB (BEAB), Bodens Energi Nät AB
samt Energiproduktion i Norrbotten AB (EPAB) är inte aktuella avseende vilket organ
som utser styrelse. I de förslaget till de nya bolagsordningarna ligger en ändring, ut-
ifrån nu gällande lag, där kommunfullmäktige alltid utser styrelse. Samtliga bolags-
ordningar, ägardirektiv och avkastningskrav är fastställda av kommunfullmäktige.

Enligt stadgarna § 13 för Stiftelsen Bodenbo fastställer styrelsen själv sina ledamöters
arvoden. Vi funderar över lämpligheten i ett sådant förfarande.

Bodens Kommunföretag AB:s styrelseordförande och stämmoombud är samma fysis-
ka person och därmed beviljar styrelseordförande sig själv ansvarsfrihet. Förfarandet
är förenligt med Aktiebolagslagen men eftersom verksamheten är av kommunal art
bör ett alternativt förfaringssätt övervägas.

Flera kommunövergripande policydokument har, enligt kommunföreträdare, inte han-
terats på avsett sätt i bolagen. När den nya företagspolicyn antagits av Kommunfull-
mäktige planerar kommunen att förbättra arbetet så att kommande policydokument blir
korrekt behandlade i bolagen.

Enligt kommunens upphandlingspolicy ska kommunen och övriga ingående kommun-
koncernenheter på bästa sätt nyttja den kompetens som finns och tillvarata de fördelar
som en stor sammanlagd upphandlingsvolym kan ge. Bolagens/stiftelsens upphand-
lingar samordnas med kommunen i relativt liten omfattning. Skälet till detta beskrivs
vara olika typer av verksamhetsbehov samt syn på vad som är ekonomiskt fördelak-
tigt.
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I de dokument som för närvarande är föremål för omarbetning, Företagspolicy, Ägar-
direktiv och Bolagsordningar har hänsyn tagits till de brister som förevarit i de nu gäl-
lande styrande dokumenten. Vi har noterat att ägardirektiven till de kommunalt ägda
företagen skall beslutas av kommunfullmäktige och ingå i den strategiska planen.

Bodens kommunföretag AB (moderbolaget) utgör ett instrument för styrning och upp-
följning av den kommunala verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. I den-
na roll skall bolaget utse ombud till årsstämmor och utfärda instruktioner till ombuden
inför årsstämmor. Bolaget skall även utöva den direkta styrningen över dotterbolagen
utifrån de krav som kommunallagen, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen stäl-
ler. Finns det risk för konflikter med bolagens styrelser genom denna formulering?

Ett sätt att ytterligare utveckla styrningen av de kommunala bolagen kan vara att full-
mäktige i kommunens årsredovisning/ eller särskild bolagsstyrningsrapport lämnar
information om följande: (Källa Principer för styrning av kommun- och landstingsäg-
da bolag, SKL 2006.)

 Om utvärdering av styrelsen och VD genomförts
 Om styrelseledamöter eller VD har uppdrag , aktier andelar eller andra intres-

sen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i
samma bransch som bolaget.

 Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal
sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid sty-
relsens sammanträden.

 Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av
ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad
och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

 Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
 Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
 Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda kommun-

fullmäktige tillfälle att ta ställning.

Kommunövergripande beslut som berör de kommunala bolagen får genomslag i bola-
gen då ägarens stämmoombud får ett uppdrag av kommunfullmäktige att lyfta frågan
på bolagsstämman. När bolagsstämman fattat beslut om att följa kommunens beslut är
det också giltigt i bolaget. Vi har inte följt upp denna fråga då det ligger i det uppdrag
som Bodens kommunföretag har.


